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TUẦN 33: Từ  01/4/2019  đến 6/4/2019              Lớp trực : Sáng          Chiều    

Thứ 

ngày 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi 

chú Sáng Chiều 

2 

01/4 

- Tiết 3 chuyên đề môn Toán lớp 8 

cấp trường - Tại lớp 8A4 do đ/c Lê 

Ngọc Quỳnh thực hiện 

- Sinh hoạt tổ CM K6,9.  

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

- Sinh hoạt tổ CM K7,8 

- BGH kiểm tra HSCM dự giờ GV 

14h30 Hội nghị giám sát của 

Thường trực HĐND phường 

Phú Lương về công tác bảo vệ 

môi trường 

TP : Chi ủy chi bộ + BGH 

+CTCĐ+ BTCĐ + TPT 

 

3 

02/4 

 

- 8h30 Đón đoàn kiểm tra về “Y 

tế học đường”  của TTYT quận 

Hà Đông 

TP: BGH + CB Y tế + TPT 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

 

4 

03/4 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

 

5 

04/4 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

9h05 Họp Chi ủy chi bộ 

10h05 HỌP CHI BỘ 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

- 15h35 HỌP HỘI ĐỒNG SƯ 

PHẠM 

 

 

6 

05/4 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 
 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên. 
 

 

 

 

7 

06/4 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

- Sau tiết 4 họp GVCN 

 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

- Sau tiết 3 họp GVCN 

 

 

CN 

07/4 

 

Nghỉ học 
 

Nghỉ học 
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KẾ HOẠCH TUẦN 33 

Từ ngày 02/4/2019  đến 06/4/2019 

I. Công tác tổ chức 

- Ngày 1/4/2019 Hội nghị giám sát của Thường trực HĐND phường Phú Lương 

về công tác bảo vệ môi trường. 

- Ngày 2/4/2019 Đón đoàn kiểm tra về Y tế học đường của TTYT quận Hà Đông. 

- 10h05 ngày 4/4/2019: Họp Chi bộ Sơ kết công tác tháng 3/2019 và triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2019. 

- 15h35’ Họp HĐSP Sơ kết công tác tháng 3/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm công tác tháng 4/2019. 

II. Công tác chuyên môn 

1. Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 33 năm học 2018-2019. 

2. Sinh hoạt tổ CM vào thứ 2 (01/4/2019).  

3.Thời khóa biểu DTHT có điều chỉnh thực hiện từ thứ 2(1/4/2019) 

4. Chuyên đề cấp trường tổ KHTN môn Toán lớp 8 : Tên chuyên đề  “Phát triển tư 

duy học sinh thông qua yếu tố vẽ đường phụ để chứng minh bài toán hình học” 

- Thời gian: Sáng thứ 2 (1/4/2019) - Tiết 2 - Lớp 8A4( dạy tại phòng 7A1) 

- Người thực hiện: đ/c Lê Ngọc Quỳnh  

      - TP dự: BGH + toàn bộ GV tổ  KHTN 

5. Chiều thứ 2( 1/4/2019)  kiểm tra Giáo án dạy thêm toàn trường: Đ/c Hoàng Oanh 

kiểm tra giáo án môn Toán + T.Anh, đ/c Thu Hường kiểm tra giáo án môn Ngữ văn và 

Lịch sử khối 9 

6. Các đ/c GV dạy môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Lịch sử lớp 9 ôn tập cho học sinh 

theo TKB mới và theo kế hoạch đã nộp PGD. 

7. BGH kiểm tra hồ sơ chuyên môn các đ/c: Trịnh Xuân Bích, Đỗ Thị Tố Nương, 

Bùi Thị Thanh Hương, Lê Thị Phương. 

8. BGH, TT, NT dự giờ và kiểm tra toàn diện đ/c Nguyễn Thị Lan Anh. 

- Ngày                 tiết    lớp     tên bài: 

9. Các đ/c giáo viên dạy đội tuyển HSG khối 6, 7, 8 tăng cường bồi dưỡng  

2 buổi/tuần. Dự kiến vào ngày 18/4/2019 thi giao lưu HSG cấp quận. 

10. Ngày 2/4/2019 BGH hoàn thành báo cáo tháng 3/2019 nộp về PGD.     

11. Từ ngày 1/4/2019 đến 4/4/2019  PGD&ĐT Hà Đông kiểm tra DTHT các trường 

THCS quận Hà Đông.10. Các đ/c CB, GV “ HTXSNV” hoàn thành SKKN và nộp về 

BGH hạn cuối là ngày 8/4/2019, ngày 9/4/2019 nhà trường tổ chức chấm SKKN cấp 

trường. 

12. GV bộ môn cập nhật HSCM, vào điểm cập nhật sổ điểm các nhân và Sổ điểm 

ĐT. 

13. BGH kiểm tra và dự giờ đột xuất giáo viên 

14. PGD kiểm tra đột xuất hoạt động giáo dục một số trường. 

III. Công tác khác 

1. Công tác CSVC- VSMT: Trồng 3 bồn hoa tại sân trường; các lớp tổng vệ sinh 

lớp học khuôn viên nhà trường sạch sẽ. 

2. Công tác Đoàn đội 

TPT, PTPT, GVCN quản lý tốt nề nếp học sinh, duy trì nếp tập thể dục giữa giờ, 

hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm.  
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